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Aanwezig bestuur en leden 
Zie bijlage 1 
 
 
 
 
 
Agendapunt 1. Welkom en vaststellen agenda 

Caspar heet aanwezigen welkom en opent om 20.10 uur de ALV. Agenda wordt 
onveranderd vastgesteld. 
 
Agendapunt 2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen van het bestuur. 
 
Agendapunt 3. Vaststellen notulen ALV 30 november 2021 

Notulen worden door de ALV goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 
Agendapunt 4. Jaarverslag ZVL-1886 Center over 2021 
Caspar benoemd diverse onderwerpen en gebeurtenissen uit het jaarverslag. 
Onderwerpen zoals Spieren voor Spieren, Corona, en evenementen komen aan 
bod. Gerard en Otto geven aan dat het goed gaat met afdelingen waterpolo en 
wedstrijdzwemmen, maar dat men wel last heeft gehad van Corona en dat 
ledenaantal licht gedaald is. Bij triathlon krijgen we gelukkig juist aanmeldingen 
van veel nieuwe leden. De grootste uitdagingen bij De Leidse Zwemles is het vele 
geregel van voldoende lesgevers en het zorgdragen voor betalingen. Daarnaast is 
het lastig dat de IT-systemen Sportlink en Zwemscore helaas niet/nauwelijks op 
elkaar aansluiten. 
 
We hebben er samen ondanks Corona toch een heel mooi jaar van kunnen maken 
in 2021. Zeer hartelijk dank aan alle vrijwilligers die alle activiteiten van onze club 
gezamenlijk mogelijk maken. We zullen na de zomer een BBQ-activiteit 
organiseren om alle vrijwilligers te bedanken. 
 
Agendapunt 5. Financieel verslag 2021 

Michel licht het financieel verslag toe, inclusief enkele voorzieningen die zijn 
getroffen voor Waterkeet en de verhuizing naar en opening van het nieuwe 
combibad De Vliet. Door prudent financieel beleid sinds de fusie is ZVL-1886 
Center - geleid door Michel - erin geslaagd om ons eigen vermogen te laten 
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stijgen van een negatief netto saldo in 2017 tot een broos maar gezond positief 
netto saldo in 2021. Dit is mede te danken aan het beleid van de rijksoverheid en 
gemeente Leiden om vaste lasten tijdens de Corona lockdowns achteraf terug te 
betalen aan de vereniging. We zijn de gemeente Leiden hiervoor dankbaar. 
 
Verder heeft de Leidse Zwemles van ZVL-1886 een relatief goed jaar gedraaid in 
2021, omdat we regelmatig toch gewoon konden doorgaan met leszwemmen, 
ondanks Corona. Ook de waterpolo topsport kon doortrainen en wedstrijden 
spelen. Wel is het natuurlijk heel jammer dat heel veel andere leden gedurende 
2021 regelmatig het zwembad niet in mochten ivm Corona. 
 
Agendapunt 6. Verslag Kascontrole Commissie 

De kascommissie bestaande uit René Bos, Robert van Vuuren en Evelijn Gerstel 
geven een positief advies aan de ALV om het financieel verslag 2021 goed te 
keuren. Ze danken onze penningmeester Michel van Ruiten voor zijn 
administratie. Het is allemaal fantastisch op orde. 
 
De kascommissie deed nog wel enkele aanbevelingen: is er een mogelijkheid om 
het aantal aparte bankrekeningen terug te schroeven en centraal te borgen? 
Verder is het aan te raden dat Michel, indien hij ooit zou willen stoppen als 
penningmeester, ruim de tijd neemt om een opvolger in te werken. 
 
Om 20.48 uur verleent de ALV het bestuur decharge voor de jaarrekening en 
financieel verslag over 2021. Het bestuur, Michel en kascommissie worden door 
de ALV bedankt voor het solide financiële beleid in 2021 en de jaren ervoor. 
 
De huidige kascommissie stelt zich opnieuw beschikbaar, wordt herbenoemd en 
gaat op zoek naar een vierde lid erbij opdat die kan worden ingewerkt. 
 
Agendapunt 7. Mutaties Bestuur  

Om 20.51 uur wordt Otto Jansen’s benoeming als Voorzitter van de afdeling 
wedstrijdzwemmen en bestuurslid van ZVL-1886 met applaus goedgekeurd. 
Welkom Otto! 
 
Daarna nam de ALV afscheid van Femke Hameetman. Caspar sprak warme 
woorden van waardering in zijn dankwoord, en gaf Femke een mooie bos 
bloemen voor al haar inzet. Het bestuur wenst Femke alle succes in haar mooie 
nieuwe baan. 
 
Agendapunt 8. Toelichting actualiteiten 

Het bestuur licht toe dat het bestuur gezamenlijk met de disciplines een nieuw 
rooster wil gaan samenstellen voor het seizoen 2023/2024 dat zal worden 
gespeeld in combibad de Vliet en De Zijl. We zullen hierbij de door Rob Schouten 
voorbereide intentieovereenkomst met de gemeente als basis gebruiken, en waar 
mogelijk én waar nodig aanpassen aan de wensen van onze vier disciplines. 
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Agendapunt 9. WVTTK 

Enige discussie over badkleding. Er bestaat bij sommigen wat ontevredenheid 
over de badkleding. Aandachtspunten zijn pas- en ophaal-locaties en kwaliteit 
kleding. De Corona-tijd is ook voor leverancier Waterskin geen gemakkelijke tijd 
geweest. Suggestie van ALV aan bestuur is een inventarisatie te maken per 
commissie van eventuele leerpunten, die gebruikt kunnen worden in jaarlijkse 
evaluatiegesprek met Waterskin, en bij eventuele nieuwe aanbesteding te zijner 
tijd. 
 
Agendapunt 10. Rondvraag  

Er is onduidelijkheid of parkeren in De Vliet straks gratis wordt of niet. 
 
Arjan vraagt bestuur om te overleggen met KNZB over de kosten die de KNZB 
doorberekent aan ZVL-1886 voor vrijwilligers. Uit ALV discussie blijkt dat hetzelfde 
geldt voor leszwemmers. Dit kost de club veel geld en het is onvoldoende 
duidelijk wat de club hiervoor terugkrijgt van de KNZB. 
 
Otto en Erna geven aan dat er wellicht mogelijkheden zijn om de doorstroming 
vanuit het leszwemmen naar wedstrijdzwemmen of waterpolo te bevorderen. 
Sterrenplan wordt genoemd. 
 
Agendapunt 11. Afsluiting vergadering 

Om 21.55 uur sluit Caspar de vergadering. 
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Bijlage 1 – Overzicht aanwezigen 
 
Bestuur 
1. Caspar Boendermaker, voorzitter 
2. Michel van Ruiten, penningmeester 
3. Lex Backer, secretaris 
4. Femke Hameetman, vz. De Leidse Zwemles 
5. Sjoerd van der Luijt, vz. triathlon 
6. Gerard van Gent, vz. waterpolo 
 
Projectbureau 
7. Richard Terpstra 
 
Leden 
8. Erna van Belkum-Maasdijk 
9. Wim Bergman 
10. Mar van Beukering 
11. Jan Breedeveld 
12. Evelijn Gerstel 
13. Otto Jansen (inkomend vz. 

Wedstrijdzwemmen) 
14. Kees van der Moolen 
15. Liesbeth Ouwerkerk 
16. Arjan Pont 
17. Robert van Vuuren 
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Bijlage 2 – Agenda 
 

Datum: dinsdag 12 april 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Clubhuis Vijf Meibad 

Agenda ALV 2022 ZVL-1886 

1. Welkom en vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV dd 30-11-2021 
4. Jaarverslag ZVL-1886 over 2021 
5. Financieel verslag 2021 
6. Verslag Kascontrole Commissie 
7. Mutaties Bestuur 

• Aantredend: Otto Jansen/bestuurslid discipline zwemmen (2022-2024) 

• Aftredend: Femke Hameetman/bestuurslid discipline leszwemmen 
8. Toelichting op actualiteiten vanuit het bestuur 
9. Wat Verder Ter Tafel Komt 
10. Rondvraag 
11. Afsluiting vergadering (21.00 uur) 

 


